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У дисертації теоретично розроблено та експериментально перевірено 

ефективність навчальної програми з позашкільної освіти фізкультурно-

спортивного напряму «Карате – тренуємося разом», яка створена на основі 

навчально-тренувальної програми WKF для дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл (2014 рік). 

Дисертаційну роботу присвячено вдосконаленню навчально-

тренувального процесу спортсменів з інвалідністю в карате, на основі 

впровадження інклюзивного підходу, метою якого є соціальна інтеграція 

людей з інвалідністю в соціум та гуманізація спортивного середовища.  

Мета дослідження полягала у вдосконаленні навчально-тренувального 

процесу каратистів з інвалідністю в умовах інклюзивних занять задля їх 

соціальної інтеграції та гуманізації оточуючих. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати та узагальнити вітчизняний та світовий досвід щодо 

теоретичних основ впровадження інклюзивного підходу в освітній та 

навчально-тренувальний процес.  

2. Дослідити історичні, організаційні та педагогічні аспекти побудови 

навчально-тренувального процесу осіб з інвалідністю в карате. 

3. Обґрунтувати структуру і зміст (організаційне, методичне та 

соціальне забезпечення) навчально-тренувального процесу осіб з інвалідністю 

в карате.  



4. Розробити та перевірити ефективність навчальної програми для 

каратистів з інвалідністю, що побудована на інклюзивному підході і сприяє їх 

соціальній інтеграції та гуманізації оточуючих.  

Об'єкт дослідження – навчально-тренувальний процес каратистів в 

умовах інклюзивних тренувальних занять. 

Предмет дослідження – історичні, педагогічні аспекти та організаційне, 

методичне і соціальне забезпечення побудови інклюзивних навчально-

тренувальних занять каратистів з інвалідністю. 

Для вирішення поставленої мети та завдань використано такі методи 

дослідження: аналіз і узагальнення спеціальної науково-методичної 

літератури, документальних матеріалів та матеріалів мережі Інтернет; 

історичний метод; метод порівняння та зіставлення; метод систематизації; 

педагогічне спостереження; вимірювання; опитування; метод експертної 

оцінки; методи математичної статистики.  

Наукова новизна полягала в тому, що вперше: 

– розкрито сутність та механізм реалізації інклюзивного підходу в 

побудові навчально-тренувального процесу в карате, котрий складається, по-

перше, з обґрунтування напрямів вдосконалення навчально-тренувального 

процесу каратистів в умовах інклюзивних занять, що полягають в адаптації 

програмно-методичного забезпечення у сфері фізичної культури і спорту, 

розробці програми з позашкільної освіти «Карате – тренуємося разом», 

використанні адаптованих засобів, методів, принципів та функцій під час 

навчально-тренувальних занять з карате; по-друге, гуманізації спортивного 

середовища, що проявляється у формуванні гуманістичного світогляду 

каратистів, усуненні соціальних бар’єрів та сегрегації, формуванні почуття 

відповідальності серед практично здорових осіб; по-третє, соціальної 

інтеграції каратистів з інвалідністю, що характеризується покращенням 

психологічного стану спортсменів, підвищенням комунікативних здібностей 

та рівня соціальної активності осіб з інвалідністю; 



– виділено основні форми реалізації інклюзивного підходу в 

навчально-тренувальному процесі, а саме: проведення спільних навчально-

тренувальних занять з карате серед спортсменів з інвалідністю та практично 

здорових спортсменів; забезпечення спільних виступів на змаганнях, що 

інтегровані в систему змагальної діяльності спортсменів-каратистів; 

покращення системи підготовки тренерів та викладачів, які тренують та 

навчають спортсменів з інвалідністю разом з практично здоровими 

спортсменами; 

– виокремлено теоретичне підґрунтя впровадження інклюзивного 

підходу до побудови навчально-тренувального процесу осіб з інвалідністю в 

карате, що полягає у змінах законодавства України щодо освіти осіб з 

інвалідністю; національних особливостях формування інклюзивної освіти; 

впровадженні інклюзивного підходу у спорті через волонтерські програми, 

спільну роботу спортивних федерацій та федерацій з видів спорту осіб з 

інвалідністю, спортивні змагання серед видів спорту осіб з інвалідністю 

(Паралімпійські ігри) та неолімпійських (Європейські ігри); 

– виділено періоди становлення та розвитку карате в Японії (де під 

впливом східних культурних традицій, що орієнтуються на гармонійне 

зростання індивіда, передбачається не лише фізичний розвиток каратистів, а 

моральний і духовний), Європі (де карате є вузькоспеціалізованим, а 

навчально-тренувальний процес спрямований на досягнення найвищого 

спортивного результату) та Україні (де навчально-тренувальний процес 

будується за принципом об’єднання найкращих традицій японського та 

європейського карате, спортсмени мають можливість обрати для себе 

відповідну своїм потребам систему виховання: прикладну, спортивну, 

оздоровчу тощо);  

– здійснений порівняльний аналіз систем класифікацій спортсменів 

з інвалідністю в карате, а саме класифікації JKS та WKF, які мають відмінності 

у кількості класів, підходах до процесу класифікації, що пояснює особливості 

побудови навчально-тренувального процесу в карате для осіб з інвалідністю; 



– обґрунтовано педагогічні умови формування гуманістичного 

світогляду у спортсменів з інвалідністю в карате, що направлені на визначення 

показників критеріїв гуманістичного виховання – мотиваційного, 

когнітивного, діяльнісного; 

– виділено ключові відмінності організації навчально-

тренувального процесу спортсменів з інвалідністю і практично здорових 

спортсменів, що проявляються в: кількості годин відведених на тренувальні 

заняття, характеристиці розділів програми (розроблена програма «Карате – 

тренуємося разом та програма «Карате WKF» для дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл), різниці у принципах, методах та засобах, що 

використовуються під час звичайних та інклюзивних тренуванувальних 

занять; 

– з’ясовано ефективність впливу тренувальних занять на 

спортсменів, які займаються в інклюзивній групі карате, через: по-перше – 

підвищення рівня соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, по-друге – 

формування почуття відповідальності серед практично здорових осіб; 

Крім того, набули подальшого розвитку відомості щодо:  

– особливостей підготовки науково-педагогічного та тренерського 

персоналу для роботи зі спортсменами з інвалідністю; 

– специфіки навчально-тренувальних занять з особами з 

інвалідністю, а саме: відмінності у використанні функцій та принципів під час 

тренувальних занять. 

У ході проведення дослідження удосконалено:  

– відомості щодо побудови навчально-тренувального процесу в 

карате для осіб з інвалідністю; 

– дані щодо методів та засобів, з яких складається навчально-

тренувальний процес осіб з інвалідністю.  

Практичне значення одержаних результатів полягало в розробці 

механізму вдосконалення навчально-тренувального процесу каратистів в 



умовах інклюзивних занять задля соціальної інтеграції людей з інвалідністю в 

соціум та гуманізації оточуючих.  

Розроблені методичні положення організації інклюзивних навчально-

тренувальних занять для каратистів з інвалідністю та навчальна програма для 

них можуть бути використані Українською федерацією карате для 

впровадження інклюзивного підходу до навчально-тренувального процесу 

каратистів та становлення системи гуманістичних цінностей особистостей 

тренера та спортсмена; кафедрою спортивних єдиноборств та силових видів 

спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України для 

навчання тренерів з карате в межах дисципліни «Теорія і методика тренерської 

діяльності в обраному виді спорту»; кафедрою професійного, неолімпійського 

та адаптивного спорту в межах дисциплін «Адаптивний спорт» для студентів 

ІІІ–IV курсу, «Організаційні основи розвитку спорту» для студентів І курсу 

магістратури, а також Національним комітетом спорту інвалідів України та 

Українським центром з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю 

«Інваспорт» для популяризації та розвитку пара-карате. 

Аналіз і узагальнення спеціальної науково-методичної літератури, 

документальних матеріалів та матеріалів мережі Інтернет показав, що сьогодні 

як в сфері освіти, так і в сфері фізичної культури і спорту, зокрема в карате, 

існує кілька підходів до надання освітньо-спортивних послуг. В пара-карате 

основним для осіб з інвалідністю є інклюзивний навчально-тренувальний 

процес, який представляє собою сукупність послідовних дій, що спрямовані 

на підвищення рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості всіх його 

учасників, в т.ч. осіб з інвалідністю.  

Вивчення нормативно-правової бази з питань впровадження 

інклюзивних освітніх та освітньо-спортивних послуг показав, що останні роки 

в Україні набуває популярності не тільки інклюзивна освіта, але і інклюзивні 

навчально-тренувальні заняття. На державному рівні відбувається залучення 

осіб з інвалідністю до навчально-тренувального процесу (який є спільним з 

особами, які не мають інвалідності). Важливо зазначити, що сьогодні розвиток 



адаптивної фізичної культури та адаптивного спорту відбувається не тільки за 

рахунок спорту вищих досягнень серед осіб з інвалідністю (паралімпійський 

та дефлімпійський спорт) у системі «Інваспорту», але і за рахунок відкриття 

інклюзивних гуртків в закладах позашкільної освіти фізкультурно-

спортивного профілю та спортивних секцій зі «змішаними» групами. Проте, 

не зважаючи на зріст популярності на інклюзивні спортивні послуги, через 

нестачу інформації про особливості фізкультурно-спортивної роботи з 

особами з інвалідністю проблемним залишається питання підготовки 

кваліфікованих тренерів для роботи з даною категорією спортсменів.  

У ході вивчення передумов становлення та розвитку карате для осіб з 

інвалідністю в світі та в Україні визначено головну відмінність 

функціонування виду спорту на території України, Європейському континенті 

(де активно розвивається карате як вид спорту вищих досягнень) та в Японії 

(де зародилось карате і розвивалось як філософська система). В Україні 

становлення пара-карате мало свої особливості, які, в першу чергу, залежали 

від історичних умов розвитку як країни, так і її спортивних організацій. 

Головним пріоритетом для розвитку пара-карате в Україні була і є 

направленість на гуманістичну складову побудови навчально-тренувального 

процесу.  

Відповідно, для обґрунтування педагогічних умов формування 

гуманістичного світогляду у спортсменів з інвалідністю в карате нами було 

проведено експертне оцінювання. Експерти визначали критерії 

гуманістичного виховання, які є основою формування навчально-

тренувального процесу спортсменів з інвалідністю в карате (мотиваційний, 

когнітивний та діяльнісний). Задля вирішення цього завдання експерти 

вибирали тип тренера, що є найбільш характерним для пара-карате (тренер-

шукач істини (19,4 %), тренер-ерудит (18,3 %), тренер-скульптор (16,1 %), 

тренер-психолог (15%) та ін.), визначали принципи гуманістичного виховання 

в пара-карате («В карате все починається з ритуалу і завершується ритуалом» 

(18,2 %), «В карате немає першої атаки» (15,6 %), «Важлива не стільки техніка, 



скільки досконалість розуму» (15,3 %) та ін.). Крім принципів, експерти 

визначали головні показники критеріїв гуманістичного виховання. 

Мотиваційні: направленість на отримання найбільших спортивних нагород у 

світі карате (30,7 %), особистісна (індивідуальна) спрямованість спортсменів 

(25,3 %) та їх зацікавленість у подальшому спортивному розвитку (24 %). 

Когнітивні: відвідування теоретичних занять з карате (33,3 %), уміння 

працювати з літературою та відео-матеріалами (22,7 %), якість знань 

професійної термінології та вміння її розуміти і швидко виконувати команди 

тренера (21,3 %). Діяльнісні: формування всебічно й гармонійно розвиненої 

особистості з високою духовністю, чіткими життєвими орієнтирами, 

позитивним ставленням до оточення і до самого себе, спроможної 

самоактуалізуватися у спортивному і особистому житті (25,7 %), 

самостійність у всіх видах діяльності (23,8 %) та фізичне здоров’я, мотивація 

до занять фізичною культурою і спортом (21,6 %).  

Нами було визначено, що важливим для запровадження гуманістичного 

виховання спортсменів з інвалідністю в карате є введення у навчально-

тренувальний процес педагогічних умов, направлених на формування 

визначених показників мотиваційного, когнітивного та діяльнісного критеріїв. 

У ході дослідження вивчалось питання класифікації в адаптивному 

спорті. Розподіл спортсменів на групи та класи забезпечує рівні можливості в 

досягненні спортивного результату. У більшості видів спорту, що мають 

статус паралімпійських, розроблені власні функціональні класифікації, які 

спираються на загальноприйняту медичну класифікацію. Такі класифікації 

використовуються і в карате. Важливо зауважити, що відносно нова система 

класифікації, створена WKF, суттєво відрізняється від системи класифікації 

JKS, оскільки за рахунок збільшення кількості класів має більшу кількість 

категорій спортсменів-учасників та краще враховує індивідуальні особливості 

кожного спортсмена з інвалідністю. Сьогодні в Україні підвищується 

популярність карате WKF. Пара-карате WKF визнане МОК видом спорту, 

який буде включено до програми Ігор ХХХІІ Олімпіади в Токіо (Японія) 



2021 р. Наразі в адаптивному карате активно розвивається та впроваджується 

нова класифікація спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату 

завдяки значним зусиллям федерації WKF та внаслідок популяризації 

олімпійського карате. 

Аналіз практичного досвіду навчально-тренувальної роботи в карате, 

наукове обґрунтування результатів досліджень в сфері фізичної культури та 

спорту, результати експертного оцінювання дозволили розробити навчальну 

програму з позашкільної освіти фізкультурно-спортивного напряму «Карате – 

тренуємося разом». Програма розрахована на 144 години на рік – 2 заняття в 

тиждень по 2 години та має свою структуру: фізкультурно-реабілітаційна 

підготовка, початкова підготовка. Головна особливість даної програми 

полягає у впровадженні спільного навчально-тренувального процесу 

спортсменів віком від 14 до 18 років з інвалідністю та тих, які не мають вад 

розвитку. Зміст програми першого року навчання передбачає вивчення 

теоретичних знань з психології спілкування, комунікативно-психологічних 

особливостей взаємодії практично здорових людей з особами з інвалідністю; 

вивчення етикету в карате та основних технік дихання, підвищення рівня 

загальної, спеціальної та технічної підготовки в карате. На другому році 

навчання програмою передбачено вивчення техніки кіхону та ката, 

психологічна підготовка та участь у змаганнях початкового рівня.  

Для визначення ефективності впровадження інклюзивного підходу до 

побудови навчально-тренувального процесу спортсменів з інвалідністю в 

карате проведено антропометричні вимірювання та тестування спортсменів, 

що включали в себе два етапи (констатуючий експеримент І та ІІ порядків). В 

експерименті брали участь спортсмени з інвалідністю 14–20 років в кількості 

10 осіб (5 дівчат і 5 хлопців), які мають діагноз: дитячий церебральний параліч 

(ДЦП), затримка фізичного розвитку (ЗФР) та аутизм і займалися за 

розробленою навчальною програмою з карате для спортсменів з інвалідністю.  

Рівень фізичного розвитку спортсменів з інвалідністю визначали за такими 

показниками: довжина, маса тіла, вік, а також за допомогою батареї тестів. 



Тестування включало в себе чотири тести для визначення рівня фізичної 

підготовленості у І та ІІ періодах констатуючого експерименту. Для оцінки 

технічної підготовленості спортсменів з інвалідністю були використані 

змагальні вправи з ката. Під час дослідження спортсмени виконували ката 

хейан-шодан у І та ІІ періодах констатуючого експерименту. 

Експериментальна перевірка впровадження в навчально-тренувальний процес 

програми «Карате – тренуємося разом» показала та довела позитивні зміни 

показників рівня фізичного розвитку та фізичної і технічної підготовленості 

осіб з інвалідністю. Проведення констатуючого експерименту ІІ порядку 

виявило зростання результатів середніх показників зросту досліджуваних на 

10 %, показники тесту «Нахил вперед з положення сидячи» покращились 

вцілому на 73,1 %, «Стрибок у довжину з місця» на 2,3 %, «Піднімання тулуба 

в сід, 1 хв.» на 33,4 %, показник тесту технічної підготовленості, а саме 

виконання ката Хейан-шодан покращився на 4,2 %. Підвищення рівня 

фізичного розвитку та фізичної і технічної підготовленості спортсменів 

свідчить про правильність підібраних вправ і методик в програмі, про 

адекватність навантаження та доцільність використання запропонованої 

методики при роботі з каратистами з інвалідністю (зокрема, з діагнозом ДЦП, 

ЗФР та аутизм). 

У ході дослідження було визначено методологічні та методичні аспекти 

організації інклюзивного навчально-тренувального процесу спортсменів з 

інвалідністю в карате. Однією з головних особливостей в організації 

тренувальних занять в карате серед осіб з інвалідністю є їх нозологічна група. 

Саме від нозологічної групи залежить подальший підбір засобів та методів 

навчально-тренувальної роботи. Під час інклюзивних тренувальних занять 

найбільшу увагу приділяють корекційно-компенсаторній (14,6 %), 

рекреативно-оздоровчій (13,6 %) та профілактичній (13,4 %) роботі. Разом з 

цим, не менш важливу роль відіграє вирішення такого завдання, як 

соціалізація осіб з інвалідністю через спорт, як систему взаємовідносин у 

суспільстві. На підвищення ефективності організації інклюзивного навчально-



тренувального процесу впливає правильно підібране методологічне та 

методичне забезпечення, яке має свої особливості, що, по-перше, залежать від 

нозологічної групи, по-друге, характеризуються правильним вибором засобів, 

методів, принципів та функцій, які реалізовуються під час занять, по-третє, 

направлені на соціалізацію осіб з інвалідністю. 

З метою визначення впливу занять карате на спортсменів з інвалідністю 

були опитані батьки, діти яких займаються в спортивній секції карате. Батькам 

були запропоновані питання, що можуть допомогти визначити рівень впливу 

занять карате на каратистів з інвалідністю. В процесі обробки результатів 

дослідження виявлено: зміну в поведінці спортсменів під впливом занять 

карате (покращення показників фізичного розвитку – 50 %, підвищення 

комунікативних здібностей – 22 %, покращення психологічного стану дитини 

– 21 %, збільшення показників інтелектуального розвитку – 7 %), вплив карате 

на формування життєвих настанов і цінностей, зміну інтересів і хобі 

спортсменів за час занять карате, та думку батьків з приводу процесу 

формування інклюзивного підходу до тренувального процесу спортсменів. 

Аналізуючи ставлення батьків до інклюзивного підходу в організації 

навчально-тренувальних занять з’ясовано, що всі спортсмени в залі виконують 

завдання, поставлене тренером. Спортсмени з інвалідністю працюють в парах 

зі здоровими спортсменами. На заняттях за представленою навчальною 

програмою спортсмени з інвалідністю не займаються окремо в іншій частині 

залу від здорових однолітків та не мають іншої програми. Хоча, батьки 

зазначають, що здорові спортсмени мають ще додаткові тренування. 

 Соціалізація через заняття спортом виражається у зміні ставлення до 

навколишнього середовища і формуванні соціальної компетентності 

особистості, визначаючи моделі поведінки і впливаючи на конкретні базові 

ціннісні орієнтації. 

Результати дослідження доводять ефективність використання 

інклюзивного підходу в побудові навчально-тренувального процесу 

спортсменів з інвалідністю в карате. У ході експериментального дослідження 



встановлені кількісні та якісні показники підвищення рівня фізичного 

розвитку та рівня фізичної і технічної підготовленості осіб з інвалідністю. 

Виявлено покращення психо-емоційного стану досліджуваної групи, що 

вказує на зростання рівня їх соціалізації та інтеграції в суспільство. Отримані 

результати дослідження можуть бути використані фахівцями сфери фізичної 

культури і спорту при написанні інклюзивних програм за іншими видами 

спорту та роботі з особами з інвалідністю. На основі отриманих результатів 

необхідно, в подальшому, дослідити соціальний аспект навчально-

тренувальної діяльності спортсменів з інвалідністю в умовах інклюзивного 

підходу в карате, і в спорті в цілому. 

Ключові слова: карате, інклюзивний підхід, навчально-тренувальний 

процес, спортсмен з інвалідністю, фізичний розвиток, фізична 

підготовленість, технічна підготовленість, соціалізація. 

 

SUMMARY 

Chebanova, K.V. Inclusive approach to the construction of the training 

process of athletes with disabilities in karate. – Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

The dissertation for obtaining the degree of the Doctor of Philosophy on a 

specialty 017 Physical Culture and Sports. – National University of Ukraine on 

Physical Education and Sport, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2021. 

The dissertation has theoretically developed and experimentally tested the 

effectiveness of the program "Karate – train together" for extracurricular education 

in physical education and sports, which is created on the basis of the World Karate 

Federation (WKF) training program for children and youth sports schools (2014). 

The dissertation is devoted to the improvement of the educational and training 

process of athletes with disabilities in karate, based on the introduction of an 

inclusive approach, the purpose of which is the social integration of people with 

disabilities into society and the humanization of the sports environment. 



The purpose of the research is to improve the educational and training process 

of karate athletes with disabilities in an inclusive environment for social integration 

and humanization. 

The objectives of the research are: 

1. To analyze and generalize national and world experience on the theoretical 

foundations of implementing an inclusive approach in the educational and training 

process. 

2. To examine the historical, organizational and pedagogical aspects of 

construction of the educational process of people with disabilities in karate. 

3. To substantiate the structure and content (organizational, methodological 

and social support) of the educational and training process of people with disabilities 

in karate. 

4. To develop and test the effectiveness of the program for karate athletes with 

disabilities, which is built on an inclusive approach and promotes their social 

integration and humanization of the sports environment. 

The object of research is the educational and training process of karate athletes 

in the condition of inclusive training sessions. 

The subject of research is the historical, pedagogical aspects and 

organizational, methodological, social support for the construction of inclusive 

training sessions of karate athletes with disabilities. 

Achieving the purpose of work and solving research problems is realized 

through the use of methods, namely: analysis and generalization of special scientific 

and methodological literature, as well as documentary and Internet materials; 

historical method; method of comparison and matching; method of systematization; 

method of pedagogical observation; sociological methods (questionnaire, expert 

evaluation); methods of mathematical statistics. 

The scientific novelty of the dissertation is determined by the following 

provisions: 

– for the first time there have been identified the essence and mechanism 

of realization of the inclusive approach in construction of educational and training 



process in karate which consists, firstly, of substantiation of directions of 

improvement of educational and training process of karate athletes in the conditions 

of inclusive training classes consisting of the adaptation of software and methodical 

maintenance in the field of physical culture and sports, the development of the 

program on extracurricular education "Karate – train together", the use of the 

adapted means, methods, principles and functions during karate training sessions; 

secondly, the humanization of the sports environment, which is manifested in the 

formation of the humanistic worldview of karate, the removal of social barriers and 

segregation, the formation of a sense of responsibility among healthy people; thirdly, 

the social integration of karate athletes with disabilities, which is characterized by 

the improvement of the psychological state of athletes, increased communication 

skills and the level of social activity of people with disabilities; 

– there have been highlighted the main forms of implementation of the 

inclusive approach in the educational process are singled out, namely: conducting of 

joint educational and training karate classes among athletes with disabilities and 

practically healthy athletes; providing joint performances at competitions that are 

integrated into the system of competitive activities of karate athletes; improving the 

system of training coaches who train athletes with disabilities together with 

practically healthy athletes; 

– there has been provided the theoretical basis for the introduction of an 

inclusive approach to the construction of the educational process of people with 

disabilities in karate, which consists in changes to the legislation of Ukraine on the 

education of people with disabilities; national features of the formation of inclusive 

education; introduction of an inclusive approach in sports through volunteer 

programs, joint work of sports federations and sports federations for people with 

disabilities, sports competitions for people with disabilities (Paralympic Games) and 

non-Olympic sports (European Games); 

– there have been displayed the periods of formation and development of 

karate in Japan (where not only physical development of karate is provided, but 

moral and spiritual part of it, under the influence of Eastern cultural traditions 



focused on the harmonious growth of the individual), Europe (where karate is highly 

specialized, and the educational process is directed to achieve the highest sports 

results) and Ukraine (where the training process is based on the principle of 

combining the best traditions of Japanese and European karate, athletes have the 

opportunity to choose the appropriate education system, namely: applied, sports, 

health, etc.); 

– there has been carried out the comparative analysis of the classification 

systems of athletes with disabilities in karate, namely the classification of JKS and 

WKF, which have differences in the number of classes, approaches to the 

classification process, which explains the features of the training process in karate 

for people with disabilities; 

– there have been explained the pedagogical conditions for the formation 

of a humanistic worldview for athletes with disabilities in karate, which are aimed 

at determining the indicators of the criteria of humanistic education, namely 

motivational, cognitive and activity orientated; 

– there have been highlighted the key differences in the organization of 

the training process of athletes with disabilities and almost healthy athletes, namely 

the number of hours devoted to training, the characteristics of the programs 

(developed "Karate – train together" and WKF programs for children and youth 

sports schools), differences in the principles, methods and tools used during regular 

and inclusive training sessions; 

– there has been analyzed the effectiveness of the impact of training 

sessions on athletes involved in the inclusive group of karate through the increasing 

of the level of social integration of people with disabilities, and the formation of a 

sense of responsibility among healthy people. 

In addition, there has been provided the information for future development 

on the features of training of scientific, pedagogical and coaching staff to work with 

athletes with disabilities; the specifics of training sessions with people with 

disabilities, namely the differences in the use of functions and principles during 

training sessions. 



The information on the construction of the educational and training process in 

karate has been given for people with disabilities and the data on the methods and 

means for the educational and training process of people with disabilities has been 

collected during the research. 

The practical value of the obtained results is to develop a mechanism for 

improving the educational process of karate athletes in the conditions of the inclusive 

classes for the social integration of people with disabilities into society and the 

humanization. 

The developed methodological provisions for the organization of inclusive 

training sessions for karate athletes with disabilities and the program for them can 

be used by the Ukrainian Karate Federation to implement an inclusive approach to 

the training process of karate and the formation of a system of humanistic values of 

coach and athlete; by the Department of Martial Arts and Strength Training of the 

National University of Ukraine on Physical Education and Sport for the training of 

karate coaches within the discipline "Theory and methods of coaching in the chosen 

sport"; by the Professional, Non-Olympic and Adaptive Sports Department of the 

National University of Ukraine on Physical Education and Sport within the 

disciplines "Adaptive Sport" for third-fourth year bachelor course students, 

"Organizational foundations of sports development" for first-year master course 

students, as well as by the National Committee for Sports for the Disabled of Ukraine 

and the Ukrainian Center for Physical Culture and Sports of People with Disabilities 

"Invasport" for the promotion and development of para-karate. 

Analysis of special scientific and methodological literature, documentaries 

and materials of the Internet has showed that there are several approaches to the 

provision of educational and sports services today in the field of education and 

physical culture and sports, in particular in karate. In para-karate, the main thing for 

people with disabilities is an inclusive educational and training process, which is a 

set of consistent actions aimed at improving the level of physical development and 

physical fitness of all its participants, including people with disabilities. 



The study of the legal framework for the implementation of inclusive 

educational and educational sports services has shown that in recent years in Ukraine 

not only inclusive education is gaining popularity, but also inclusive training 

sessions. People with disabilities are involved in the training process at the state level 

(together with people without disabilities). It is important to note that today the 

development of adaptive physical culture and adaptive sports is not only due to high-

achievement sports among people with disabilities (Paralympic and Deaflympic 

sports) in the "Invasport" system, but also due to the opening of inclusive clubs of 

extracurricular physical education and sports sections with "mixed" groups. 

However, despite the growing popularity of inclusive sports services, due to the lack 

of information about the features of physical culture and sports work with people 

with disabilities, the issue of training qualified coaches to work with this category 

of athletes remains problematic. 

The main differences between the functioning of the sport in Ukraine, the 

European continent (where karate is actively developing as a sport of excellence) 

and Japan where karate originated and developed as a philosophical system) are 

identified during the study of preconditions of the formation and development of 

karate for people with disabilities in the world and in Ukraine. The formation of 

para-karate has its own characteristics, which primarily have depended on the 

historical conditions of development of both the country and its sports organizations. 

The main priority for the development of para-karate in Ukraine was and is the focus 

on the humanistic component of building a training process. 

Accordingly, to substantiate the pedagogical conditions for the formation of a 

humanistic worldview for athletes with disabilities in karate, we have used the 

sociological method, namely expert evaluation. Experts have determined the criteria 

of humanistic education, which are the basis for the formation of the educational and 

training process of athletes with disabilities in karate (motivational, cognitive and 

activity orientated). To solve this problem, the experts have chosen the type of coach 

that is most common for para-karate (truth-seeking coach (19.4 %), erudite coach 

(18.3 %), sculptor coach (16.1 %), psychologist coach (15%), etc.), have determined 



the principles of humanistic education in para-karate ("Everything begins with a 

ritual and ends with a ritual in karate" (18.2 %), "There is no first attack in karate" 

(15.6 % ), "It is not the technique that matters as the perfection of the mind" 

(15.3 %), etc.). In addition to the principles, the experts have determined the main 

indicators of the criteria of humanistic education. Motivational: focus on receiving 

the largest sports awards in the world of karate (30.7 %), personal (individual) 

orientation of athletes (25.3 %) and their interest in further sports development 

(24%). Cognitive: attending theoretical karate classes (33.3 %), ability to work with 

literature and video materials (22.7 %), quality of knowledge of professional 

terminology and fast execution of the coach's commands (21.3 %). Activity 

orientated: formation of a comprehensively and harmoniously developed personality 

with high spirituality, clear life guidelines, positive attitude to the environment and 

to oneself, ability to self-actualize in sports and personal life (25.7 %), independence 

in all activities (23.8 %) and physical health, motivation to engage in physical 

culture and sports (21.6 %). 

We have determined that it is important for the introduction of humanistic 

education of athletes with disabilities in karate to create the pedagogical conditions 

in the educational process, aimed at the formation of certain indicators of 

motivational, cognitive and activity orientated criteria. 

The issue of classification in adaptive sports has been examined during the 

research. The division of athletes into groups and classes provides equal 

opportunities in achieving sports results. Most sports that have the status of 

Paralympic have developed their own functional classifications, which are based on 

the generally accepted medical classification. Such classifications are also used in 

karate. It is important to note that the relatively new classification system created by 

WKF differs significantly from the JKS classification system, as it increases the 

number of classes of participating athletes and better takes into account the 

individual characteristics of each athlete with a disability. WKF karate is growing in 

popularity in Ukraine nowadays. WKF para-karate is recognized by the IOC as a 

sport that is included in the program of the XXXII Olympic Games in Tokyo (Japan) 



in 2021. Currently, a new classification of athletes with musculoskeletal disorders is 

being actively developed and implemented in adaptive karate due to significant 

efforts of the WKF and popularization of the Olympic karate. 

Analysis of the practical experience of educational and training work in 

karate, scientific substantiation of research results in the field of physical culture and 

sports and the results of expert evaluation have allowed to develop the "Karate – 

train together" program for extracurricular education in physical education and 

sports. The program is designed for 144 hours per year – 2 classes per week for 2 

hours. It has its own structure: physical training, rehabilitation training and initial 

training. The main feature of this program is the introduction of a joint training 

process for athletes aged 14-18 with disabilities and athletes without developmental 

disabilities. The content of the program of the first year involves the study of 

theoretical knowledge of the psychology of communication, communicative and 

psychological features of the interaction of practically healthy people with people 

with disabilities; study of etiquette in karate and basic breathing techniques, 

improving the level of general, special and technical training in karate. The program 

provides for the study of Kihon and Kata techniques, psychological preparation and 

participation in entry-level competitions in the second year of study. 

To determine the effectiveness of the implementation of an inclusive approach 

to the construction of the educational and training process of athletes with disabilities 

in karate, anthropometric measurements and testing of athletes have been conducted, 

which include two stages (summative assessment of the I and II phase of the study). 

The experiment has involved 10 athletes with disabilities (5 girls and 5 boys) aged 

14-20 who are diagnosed with cerebral palsy, physical retardation and autism and 

are engaged in the developed program for karate athletes with disabilities. The level 

of physical development of athletes with disabilities has been determined by the 

following indicators: length, body weight, age, as well as performing the number of 

tests. Four tests are included to determine the level of physical fitness in the I and II 

phase of the summative assessment. Competitive Kata exercises are used to assess 

the technical fitness of athletes with disabilities. During the study these athletes have 



performed Kata Heian Shodan in the I and II phase of the summative assessment. 

Experimental verification of the implementation of the program "Karate – train 

together" in the educational and training process has showed and proved positive 

changes in the level of physical development and physical and technical fitness of 

people with disabilities. Carrying out of the II phase of the summative assessment 

has shown growth of average indicators of results by 10%. The indicators of the "Sit 

and reach test" have improved as a whole by 73,1 %, "Standing long jump" – by 

2,3 %, "Abdominal crunches" – by 33.4 %. The technical readiness test, namely the 

performance of Kata Heian Shodan has improved by 4.2 %. Increasing the level of 

physical development and physical and technical fitness of athletes indicates the 

correctness of the selected exercises and techniques in the program, the adequacy of 

the physical effort and the accuracy of using the proposed technique when working 

with karate athletes with disabilities (including cerebral palsy, physical retardation 

and autism). 

Methodological and methodical aspects of the organization of inclusive 

educational and training process of athletes with disabilities in karate have been 

identified during the study. One of the main features in the organization of karate 

training sessions among people with disabilities is their nosological group. The 

further selection of means and methods of educational and training work depends on 

the nosological group. During inclusive training sessions the greatest attention is 

paid to correctional and compensatory (14.6 %), recreational and health orientated 

(13.6 %) and preventive (13.4 %) work. At the same time, the solution of such an 

issue as the socialization of people with disabilities through sports as a system of 

relationships in society plays an equally important role. The improvement of the 

efficiency of the organization of inclusive educational process is influenced by the 

right methodological and methodical support, which has its own characteristics, 

which, firstly, depend on the nosological group, and secondly, are characterized by 

the right choice of tools, methods, principles and functions during classes, and 

thirdly, are aimed at the socialization of people with disabilities. 



The parents whose children are involved in the sports section of karate have 

been interviewed in order to determine the impact of karate classes on athletes with 

disabilities. They have been asked some questions that could help determine the 

level of impact of karate classes on karate athletes with disabilities. The following 

information is observed during the processing of the results of the study, namely the 

change in the behavior of athletes under the influence of karate (improving in 

physical development – 50%, communication skills – 22%, psychological state of 

the child – 21%, intellectual development – 7%), the impact of karate on the 

formation of life guidelines and values, change of interests and hobbies of athletes 

during karate classes and the opinion of parents about the process of forming an 

inclusive approach to the training process of athletes. By analyzing the attitude of 

parents to the inclusive approach in the organization of training sessions, it has been 

found that all athletes in the gym perform all the tasks set by the coaches. Athletes 

with disabilities work in pairs with healthy athletes. Athletes with disabilities do not 

study separately in other parts of the gym from the same age healthy athletes and do 

not have another program in the classes. Although, parents note that healthy athletes 

have more training during one day. 

Socialization through sports is expressed in changing attitudes to the 

environment and the formation of social competence of the individual, defining 

patterns of behavior and influencing specific basic value orientations. 

The results of the study prove the effectiveness of using an inclusive approach 

in building the training process of athletes with disabilities in karate. Quantitative 

and qualitative indicators of increasing the level of physical development and the 

level of physical and technical fitness of people with disabilities have been 

established during the experimental study. The improvement of the psychological 

and emotional state of the studied group has been shown, which indicates the growth 

of the level of their socialization and integration into society. The obtained results 

of the research can be used by specialists in the field of physical culture and sports 

when writing inclusive programs for other sports and working with people with 

disabilities. On the basis of the obtained results it is further necessary to examine the 



social aspect of educational and training activities of athletes with disabilities in an 

inclusive approach in karate, and in sports in general. 

Key words: karate, inclusive approach, educational process, athlete with 

disability, physical development, physical fitness, technical fitness, socialization. 
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